
 برگه اطالعات فنی 

 ویژگی ها: 

)رنگ محصول: آبی( یک محصول مایع با هدف خاا  بار یایاه عواما    AK1 AKEMIکریستالیزور اساسی 

 های این محصول عبارتند از: فلوئوروسیلیکات با کیفیت باال، و آماده برای استفاه است. ویژگی

 یوشش.صیق  دادن مرمر، سنگ آهک، موزاییک، نه به عنوان یک  -

 برددرجه جال را باال می -

 دهدخطر سرخوردگی را کاهش می -

 بخشدسطح سنگ را بهبود می -

 تر است. جذب آلودگی را کاهش داده و به این ترتیب مراقبت از آن راحت -

 تقویت رنگ و ساختار -

 های قدیمی و فرسوده زمینآل برای جالی مجدد یوششایده -

 کاربرد راحت -

   بار کم حین استفاده. آلودگی بویایی، و گرد و غ -

 مورد استفاده:

های کف جدید و قدیمی تولید شاده از بری بهبود سطح و ظاهر یوشش AK1  AKEMIکریستالیزور اساسی 

های مصانوعی باا اتصاال سایمانی )مانناد موزاییاک( اساتفاده سنگ آهک ) مانند مرمر و تراورتن( و سانگ

 شود.  می

 دستورالعم  استفاده: 

 اده آن را به خوبی تکان دهید. قب  از استف .1

شود که ابتدا ساطح را بساایید )تاا انادازه در مورد سطوح قدیمی و به شدت خراشیده، ییشنهاد می .2

 یر شوند.  AKEMIها باید با یرکننده سنگ ها یا آسیب(. حفره400دانه 

 سطح باید تمیز، خشک و بدون یوشش باشد.  .3

ر مستقیم خورشید جلوگیری کرده و گرمایش زیرزمینی را ؛ از نوºC 25-15بهترین دمای کاربردی:  .4

 خاموش کنید. 

 را اصالح کنید.  2m 2-3در یک زمان تنها نواحی کوچک حدود  .5



را با یک یمپ اسپری دستی به طاور  AK1 AKEMIاز کریستالیزور اساسی  2ml/m 10-20تقریباً  .6

یکنواخت اعمال کنید. سریعاً یس از آن با یک دستگاه سنگین تک بشقابی با چرخش آهسته و یاک 

ید براده فوالد نرم آن را به صورت ضربدری صیق  دهید. صیق  دادن را تا جایی ادامه دهید کاه باه 

 یا یک یا دو بار دیگر تکرار کنید. جالی موردنظر دست ییدا کنید. در صورت نیاز این یروسه 

جاالی سانگ را بیشاتر  AK2 AKEMIتوان از طریق اصالح سنگ با کریستالیزور نهاایی سپس می .7

 کرد. 

 توان با جارو یا جاروبرقی یاک کرد. در انتهای کار، گردوغبار ایجاد شده را می .8

 استفاده کرد.  AKEMIتوان برای تمیزکردن کلی از صابون سنگ نرم می .9

 نکات ویژه: 

 برای تعیین میزان مصرف، ظاهر و بازده محصول ابتدا یک منطقه نمونه را ایجاد کنید.  -

 تر یوشاند. سطح یا شیئی که )مانند مبلمان( نباید اصالح شود را باید ییش -

 اشیاء فلزی ممکن است در تماس با محصول واکنش داده و تغییر رنگ دهند.  -

مطمئن شوید که هیچ تماسای باین یاد باراده فاوالد و زماین ایجااد در صورت ایجاد وقفه در کار،  -

 شود. نمی

 در صورت لزوم، ید را تغییر دهید.  -

 برای هر کریستالیزور از یک ید مجزا استفاده کنید.  -

یده شده باشد، باید از یاک یاد جاالی یالساتیکی سای-ییش 800ه سطح تا اندازه ذره در صورتی ک -

 کرد.ای استفاده سفید یا نقره

ها یا اتصاالت عمیق تجمع ییدا کناد، گردوغبار ممکن است حین کریستالیزاسیون )تبلور( در خراش -

 این موارد را باید به طور مجزا تمیز کرد. 

افتد، سریعاً در صورتی که این اتفاق می گیاهان تماس مستقیم ییدا کند.اجازه ندهید که محصول با  -

 های رقیق نباید با گیاه تماس برقرار کنند. های غلیظ و نه محلولآن را با آب بشویید. نه محلول

شاود کاه در معار  مااه بار روی ساطوحی مشااهده می 3-4یایداری بسیار خوب بعاد از حادود  -

ماه یک بار دوباره ایان محصاول  6آینده هر های باال هستند )مانند ناحیه ورودی در هت (. در تنش

 را اعمال کنید. 

 

  



 مشخصات فنی

 liter/2m 10-20 یوشش

 آبی رنگ

  3g/cm 09/1تقریباً  دانسیته 

 2تقریباً  pHمقدار 

 

 انبارداری:

 سال نگهداری کرد.  2توان آن را بندی اصلی خود میدر شرایط خنک و بدون یخ زدگی، در بسته

 سالمت و ایمنی: 

 ( را مطالعه کنید. MSDSقب  از حم  یا استفاده از محصول برگه مشخصات ایمنی مواد )

 نکته مهم: 

اطالعات باال بر اساس آخرین سطح توسعه و تکنولوژی کابردی ما است. با توجه باه تعادد عواما  ترگیرگاذار 

بایاد باه عناوان تاذکرات  -غیرمکتاوب های فنی مکتاوب یااو همچنین دیگر توصیه -مختلف، این اطالعات

هاای عملکاردی، کاه شاام  کننده در هر مورد خا  موظف است کاه آزمونغیراجباری تلقی شوند. مصرف

 ای غیرمشخص از نمونه اجرا کند. شود، را در ناحیهاهداف محصول بوده اما به آن محدود نمی

 

 

 

 

 

 


